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Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/9011/2019
Codi document: ASC14I04L
Assumpte: Aprovar l'adjudicació del contracte de retransmissió de plens

La Junta de Govern Local, en la sessió de 20 de gener de 2020, ha adoptat el següent:
ACORD

En data 8 de juliol de 2019 l’alcaldessa va dictar una provisió disposant l’inici dels tràmits
necessaris per a procedir a la contractació del servei de retransmissió dels plens municipals i
i ordenant que per part dels Serveis Tècnics Municipals competents de l’Àrea d’Alcaldia
s’emetés el corresponent informe de necessitats.
En data 23 de setembre de 2019 la Junta de Govern Local va acordar l’inici de l’expedient per
a la contractació del servei de retransmissió de les sessions del Ple municipal i d’audiències
públiques de l’Ajuntament de Vic, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per
import de quaranta-nou mil nou-cents tretze euros amb trenta cèntims (49.913,30€), IVA
exclòs, atenent a la necessitat exposada a l’informe de data 13 de setembre de 2019 emès
per la Tècnica de Subvencions.
En data 18 de novembre de 2019 mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va
aprovar l’expedient de contractació del servei de retransmissió de les sessions del Ple
municipal i d’audiències públiques de l’Ajuntament de Vic, mitjançant el procediment
negociat sense publicitat, tramitació ordinària, amb la utilització de varis criteris de
negociació d’acord amb els criteris continguts en el Plec de Clàusules Administratives
Particular.
Així mateix, en el mateix acord es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l’esmentada contractació.
La present contractació comporta una despesa amb un valor estimat de quaranta-vuit mil
nou-cents vuitanta-cinc euros amb setze cèntims (49.985,16€) IVA no inclòs. A l’expedient de
contractació hi figura el valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que
l’integren desglossades per cada anualitat, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP.
El pressupost base de licitació anual és de que es desglossa en l’import de dotze mil quatrecents setanta-vuit euros amb trenta-tres cèntims (12.478,33€) IVA inclòs, que es desglossa
en l’import base de deu mil tres-cents dotze euros amb seixanta-set cèntims (10.312,67€), i
en l’import de dos mil cent seixanta-cinc euros amb seixanta-sis cèntims (2.165,66€)
corresponent al 21% d’IVA.
El pressupost de licitació màxim per als quatre anys de contracte és de quaranta-nou mil
nou-cents tretze euros amb trenta cèntims (49.913,30€), 21% IVA inclòs.
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Aquest contracte comporta una despesa que afecta a varis exercicis, per tant, la seva
contractació resta sotmesa a l’existència de crèdit suficient i adequat, i a l’obligació de
l’Ajuntament, que a cada exercici s’autoritzi en els respectius pressupostos municipals.
En el pressupost municipal per a l’exercici 2020 existeix consignació pressupostària per fer
front a la despesa del contracte a la partida pressupostària 11 912 222000 “Servei
retransmissió sessions del ple”, per un import de 11.343,75€, (IVA inclòs), d’acord amb el
document d’autorització de la despesa emès per la intervenció municipal.
Es va procedir a invitar a participar en aquest procediment a les empreses que són mitjà de
comunicació local i tenen difusió al territori:
1.CATVL 97, SLU (9 TV)
2.Serveis de Comunicació Global Aquitània, SL (Osona.com)
3.Grup Taelus Comunicació (Canal Taronja Osona).
Transcorregut el termini concedit per a presentar ofertes, només s’ha presentat una oferta
per part de CATVL 97, SLU, en data 13 de desembre de 2019, de forma telemàtica, a través
del Perfil del contractant.
En data 20 de desembre de 2019 la Tècnica de gestió de subvencions d’aquest Ajuntament
ha emès informe de valoració de l’oferta presentada per l’empresa CATVL 97, SLU,
considerant que l’oferta s’adapta als requisits indicats en el PCAP i es considera correcta, no
essent necessari procedir al a seva negociació, ni a requerir documentació i/o informació
complementària per millorar el seu continguts. Així com es considera que no és necessari
realitzar una puntuació de l’oferta presentada.
Així mateix, l’informe emès en data 20 de desembre de 2019 per la Tècnica de gestió de
subvencions proposa l’adjudicació de la contractació del servei de retransmissió de les
sessions del Ple municipal i d’audiències públiques de l’Ajuntament de Vic, a l’empresa
CATVL 97, SLU, amb NIF núm. B61451399, per l’import màxim de despesa anual per
cadascun dels quatre anys de contracte de onze mil tres-cents quaranta-tres euros amb
setanta-cinc cèntims (11.343,75€), IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de nou mil
tres-cents setanta-cinc euros (9.375,00€), IVA no inclòs, i en l’import de mil nou-cents
seixanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims (1.968,75€) corresponent al 21% d’IVA.
En data 23 de desembre de 2019 es va notificar a l’empresa CATVL 97, SLU el requeriment
de documentació previ a l’adjudicació del contracte, atorgant unt ermini de deu dies hàbils
per a presentar la documentació relacionada en la clàusula 19 del PCAP que regeixen la
contractació.
En data 03 gener de 2020 l’empresa CATVL 97, SLU ha presentat en aquest Ajuntament, dins
del termini establert, la documentació requerida per a procedir a l’adjudicació del contracte i
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ha dipositat la garantia definitiva, a excepció de l’últim rebut relatiu a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, de l’Annex III relatiu a la Declaració responsable en matèria de
prevenció de riscos laborals.
De conformitat amb el que preveuen els articles 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

Vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i la corresponent proposta.
Per tot això, S’ACORDA:

PRIMER. Donar per vàlides les actuacions practicades per a la contractació del servei de
retransmissió de les sessions del Ple municipal i d’audiències públiques de l’Ajuntament de
Vic mitjançant el procediment negociat sense publicitat, amb la utilització de varis criteris de
negociació per a l’adjudicació del contracte continguts en el Plec de Clàusules
Administratives Particular.
SEGON. Adjudicar a l’empresa CATVL 97, SLU amb NIF B61451399, el contracte del servei de
retransmissió de les sessions del Ple municipal i d’audiències públiques de l’Ajuntament de
Vic, a l’empresa, d’acord amb l’oferta feta per aquesta empresa en data 13 de desembre de
2019, i amb l’import màxim de despesa anual per a cadascun dels quatre anys de contracte
de onze mil tres-cents quaranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (11.343,75€), IVA
inclòs, que es desglossa en l’import base de nou mil tres-cents setanta-cinc euros
(9.375,00€), IVA no inclòs, i en l’import de mil nou-cents seixanta-vuit euros amb setantacinc cèntims (1.968,75€) corresponent al 21% d’IVA.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquesta contractació a favor de
l’empresa CATVL 97, SLU que es fixa en la quantitat de onze mil tres-cents quaranta-tres
euros amb setanta-cinc cèntims (11.343,75€) amb el 21% d’IVA inclòs, que correspon a la
despesa imputable a l’any 2020, d’acord amb el document comptable amb número
220190000088.
L’esmentada contractació es farà amb càrrec a la partida pressupostària 11 912 222000
“Servei retransmissió sessions del ple” de l’estat de despeses del Pressupost Municipal
d’aquest Ajuntament per l’exercici 2020.
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QUART. La persona responsable del contracte és la Tècnica de gestió de subvencions de
l’Ajuntament de Vic.
CINQUÈ. El termini de durada del contracte és QUATRE (4) anys, a comptar a partir de
l’endemà de la data de formalització del contracte.
SISÈ. Requerir a l’empresa adjudicatària CATVL 97, SLU que prèviament a la formalització del
contracte aporti la següent documentació:
- Darrer rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de conformitat amb la
clàusula 19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i comprovant de pagament
de l’últim rebut, de conformitat amb la clàusula 19 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
- Annex III “Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos laborals” de
conformitat amb la clàusula 24 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
SETÈ. Requerir a l’empresa adjudicatària CATVL 97, SLU que formalitzi els contracte en el
termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a comptar a partir de l’endemà de la data
en que es rebi aquesta notificació d’adjudicació.
VUITÈ. Un cop formalitzat el contracte, publicar l’anunci de formalització en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Vic, de conformitat amb el que disposa l’article 154 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
NOVÈ. Notificar aquest acord a les empreses convidades i donar-li trasllat al responsable del
contracte.

S'APROVA PER UNANIMITAT

De la qual cosa en dono fe.
F_CONVFIRMA_SEC
Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
21-01-2020 14:31
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